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A CREATECH, S.A. É UMA EMPRESA PORTUGUESA 

ESPECIALIZADA NO FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO 

DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 

FOCADA EM GARANTIR A SEGURANÇA E INOVAÇÃO 

NOS PRODUTOS QUE FABRICA, A CREATECH, S.A. 

PRETENDE TAMBÉM DESEMPENHAR UM PAPEL 

SOCIAL E AMBIENTAL ATIVO COM A APOSTA NO 

FABRICO PORTUGUÊS E UM DESENVOLVIMENTO 

ORIENTADO PARA A PROTEÇÃO AMBIENTAL.

GARANTIMOS AOS NOSSOS CLIENTES A RESPOSTA 

À GLOBALIDADE DAS NECESSIDADES QUE ESTE 

SEGMENTO DE MERCADO APRESENTA.

A CREATECH ASSUME NOS SEUS HORIZONTES 

IMEDIATOS O OBJETIVO DE TER UM PAPEL 

RELEVANTE NO MERCADO NACIONAL E NOS 

MERCADOS INTERNACIONAIS.
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Enquadramento Normativo 

Todos os blocos autónomos foram concebidos, fabricados e ensaiados em conformidade com as normas europeias EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 e 
com o Decreto-Lei Nº 226/2005 de 28 de Dezembro que estabelece as Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão.

Principais aspetos Normativos e Regulamentares

As regras técnicas das instalações eléctricas de baixa tensão, parte 8 na secção 801, definem um conjunto de regras de segurança e instalação para a ilumina-
ção de segurança nos diferentes tipos de estabelecimentos. 

Definem-se em dois tipos de iluminação:

Iluminação Ambiente  
A iluminação de ambiente é obrigatória para os locais onde possam permanecer mais do que:
a) 100 pessoas acima do solo (rés do chão e pisos superiores);
b) 50 pessoas no subsolo.

Iluminação de Circulação  
A iluminação de circulação é obrigatória:
a) nos locais onde possam permanecer mais do que 50 pessoas;
b) nos corredores e nos caminhos de evacuação. 

Nos casos indicados na alínea b), a distância entre aparelhos de iluminação consecutivos não deve ser superior a 15 m.

A distância entre os blocos de circulação não deve ser superior a 4 vezes a altura a que estão instalados (e<.4h)

Dimensionamento

Para fazer o correto dimensionamento das soluções de iluminação de segurança é necessário conhecer previamente as características do local. Desde logo, os 
tipos de edifícios (Residencial, Industrial ou Terciário).
 
É também necessário saber o tipo de utilização, zona e área (m2) desse local.  
Com esse diagnóstico, conseguimos calcular a lotação desse espaço e definir que tipo de iluminação de segurança a instalar (A, B, C ou D).

Estes tipos de iluminação estão hierarquizados pela criticidade dos espaços onde estas soluções vão ser implementadas. Sendo a “A” a mais exigente e a “D” a 
menos exigente:

Soluções do tipo A: devem ser constituídas por fonte central (bateria de acumuladores ou grupo gerador acionado por motor de combustão);

Soluções do tipo B: podem ser constituídas por fonte central ou por blocos autónomos em modo permanente (lâmpadas acesas);

Soluções do tipo C: podem ser constituídas por fonte central ou por blocos autónomos em modo permanente ou não permanente;

Soluções do tipo D: devem ser constituídas por lanternas portáteis;

Categorias de Risco

1  ª N > 1000

2 ª  500 < N ≤ 1000

3 ª 200 < N ≤ 500

4 ª  50  < N ≤ 200

5 ª N ≤ 50

em que N é a lotação
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Cálculo da Lotação

Em função dos espaços e suas utilizações, estão previstas nas Regras Técnicas os fatores multiplicadores que permitem o cálculo da lotação.

A lotação total do espaço será obtida pela soma da lotação dos vários espaços que a compõem.

Locais índice de ocupação
pessoas/m2

Gabinetes 0.1

Salas de Escritório 0.2

Salas de Desenho 0.17

Salas de reunião 0.5

Bares (zonas de consumo) 2

Refeitórios 
- zona de espera 
-zonas de refeições

  
3 
1

Outros locais acessiveis a público 1

b) zonas em que não exista compartimentação definida

Todos os locais 0.1

Edifícios tipo admnistrativo  - 801.2.2
Locais índice de ocupação

pessoas/m2

Espaços de ensino não especializado 0.7

Salas de reunião, de estudo ou de leitura 0.5

Salas de convívio e refeitórios 1

Gabinetes 0.1

Secretarias 0.2

Recintos desportivos 
- zona de atividades 
-balneários e vestiários

  
0.2 

1

Bares (zonas de consumo) 2

 
 
b) Quando aos locais correspondam lugares ou postos de trabalho , a lotação será cor-
respondente aos postos de trabalho definidos no projeto 
 
 
 
c) locais com zonas destinadas a ocupantes em pé

Zonas de acesso a balcões de serviço de refeitórios

Zonas sem lugares sentados, destinadas a 
espectadores de : 
- salas de espetáculos 
- recintos desportivos

 
3

Edifícios escolares  - 801.2.3

Locais índice de ocupação
pessoas/m2

Zonas de espera de exames e de consultas 1

Zonas de diagnóstico e de terapeutica 0.2

Zonas de intervenção cirurgica 0.1

Gabinetes de consulta 0.3

Outros gabinetes 0.1

Salas de Escritório 0.2

Salas de reunião sem lugares fixos 0.5

Refeitórios 
- zona de espera 
-zonas de refeições

 
3 
1

Bares (zonas de consumo) 2

Edifícios tipo hospitalar  - 801.2.4

Locais índice de ocupação
pessoas/m2

a)  lojas (1)

Localizadas no r/c 2

Localizadas no subsolo ou 1º andar 1

Localizadas no 2º andar 0.5

Localizadas no 3º andar ou acima 0.2

b) centros comerciais

Zonas de circulação 0.2

Lojas (2)

(1) -  a área a considerar é  a destinada expressamente a publico; na falta de elementos 
concretos a lotação pode ser calculada com base em 1/3 da área acessivel ao publico. 
(2) - para as lojas situadas em centros comerciais aplica-se o indicado na alinea a) excepto 
para lojas <300m2, em que o indice de ocupação deve ser 0.5 qualquer que seja o piso, 
considerando 1/3 da área acessivel ao publico.

Establecimentos comerciais  - 801.2.6

Não sujeito ao cálculo do indice de ocupação

Os parques de estacionamento cobertos devem ser dotados de iluminação de segurança, 
satisfazendo às regras indicadas nas secções 801.2.8.2.1 a 801.2.8.2.3.  
Para os pequenos parques de estacionamento cobertos, a iluminação de segurança pode ser 
garantida por blocos autónomos. (B/C)
Para os grandes parques de estacionamento cobertos, a iluminação de segurança deve ser 
garantida por fonte central. (A)  

801.2.8.2.1

a) os aparelhos devem ser instalados ao longo das passadeiras de circulação de peões em 
cada piso e nas saídas dos pisos para as escadas com um espaçamento não superior a 15mt. 
Estes aparelhos devem ser colocados aos pares , um a uma altura não inferior a 2mt e o 
outro a uma altura não superior a 0.5mt. 
 
b ) devem também ser colocados ao longo das escadas e saídas para o exterior, do parque; 
com um espaçamento < 15mt, sinalizando mudanças de direção ou obstáculos existentes.

Parques de Estacionamento cobertos  - 801.2.8

Locais índice de ocupação
pessoas/m2

a) Establecimentos com lugares sentados

lugares sentados - individualizados número de lugares

lugares sentados - não individualizados 2 /m2   de banco ou bancada

b) Establecimentos com lugares de pé

lugares de pé 2/m2 na zona destinada aos fiéis

c) Establecimentos com lugares sentados e de pé

Aplicam-se simultaneamente as regras anteriores

Establecimentos de culto  - 801.2.9
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Locais índice de ocupação
pessoas/m2

Establecimentos hoteleiros

 - Considerar o número de pessoas por quarto nas condições normais de exploração. 
- Quando não estejam disponíveis elementos mais concretos, dever-se-á considerar 2 
pessoas por quarto 
-quando forem previstas “camas convertiveis” estas devem ser consideradas para deter-
minar a lotação.

Establecimentos de restauração e bebidas

Salas de refeição, com lugares sentados 1,33 ( <> a 1 pessoa / 
0,75m2 )

Salas de refeição, com lugares de pé 2

restauração  
- não devem ser consideradas, áreas de átrio, sala de espera, salas de dança e zonas de bar 
establecimentos de bebidas 
- devem ser consideradas, áreas de átrio, sala de espera, salas de dança e zonas de bar

Empreendimentos turísticos e establecimentos similares  - 801.2.5

Locais índice de ocupação
pessoas/m2

A1 (Salas de espetaculo) / A3 (pavilhões desportivos) / A4 (recintos itenerantes ou improvisados)

lugares sentados - individualizados número de lugares

lugares sentados - não individualizados 2 /m2   de banco ou bancada

lugares de pé 3/m2 de área ou 5 de metro de frente

A2 (salas de diversão)

4/3m2 deduzida a área correspondente a espaços cénicos e mobiliário fixo  
(com excepção de mesas bancos, cadeiras, poltronas)

A6 (locais de circulação)

4/m2  da área destinada à estada temporária do público.

Estruturas insufláveis 1/m2

Recintos polivalentes a ocupação a considerar è máxima para a mais desfavorável das 
utilizações previstas com um mín. de 1/m2

 A5 (recintos ao ar livre)

lugares sentados - individualizados número de lugares

lugares sentados - não individualizados 2 /m2   de banco ou bancada

lugares de pé 3/m2 de área ou 5 de metro de frente

Recintos de espetáculos e divertimentos publicos  - 801.2.7

Categoria de Risco

PRINCIPAIS TIPOS DE EDIFÍCIO 1 ª 2 ª 3 ª 4 ª 5 ª

Administrativo C C C C D

Escolar C C C C D

Hospitalar B B B1 B1 D

Comercial A/B3 A/B3 B1 B1 D

Turístico e estabelecimentos similares C2 C C C D

Salas de espectáculos (A1) B4 B4 B B D

Salas de diversão (A2) B4 B4 C5 C5 D

Pavilhões desportivos (A3) B6 C C C D

Locais ao Ar Livre (A5) C C8 C8

De culto C C C C/D7 D

1) Para os compartimentos de lotação inferior a 100 pessoas, a iluminação de segurança pode ser limitada à iluminação de circulação.
2) Nos estabelecimentos de restauração e de bebidas, a iluminação de segurança deve ser alimentada por uma fonte central.
3) Iluminação do tipo A, constituída por grupo gerador acionado por motor de combustão ou iluminação do tipo B, constituída por bateria central.
4) Com fonte central.
5) No caso de o estabelecimento estar situado no subsolo, a iluminação de segurança deve ser do tipo B.
6) No caso de piscinas, a iluminação de segurança pode ser do tipo C.
7) Para os estabelecimentos situados no subsolo, a iluminação de segurança deve ser do tipo C, podendo ser dispensada a iluminação de ambiente.

Escolha da solução

Calculada a lotação em função dos espaços e das utilizações, conseguimos identificar quais os tipos de iluminação a usar.

NOTA :  Instalações de segurança em edifícios de altura superior a 28 mt. 
Em edíficios de altura superior a 28mt, as instalações de segurança devem, independentemente do número de pessoas (lota-
ção), ser alimentadas por fonte central de segurança  801.1.2.2.5-RTIEBT
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As derivações que alimentem os blocos autónomos devem ser feitas a jusante 
do dispositivo de proteção e a montante do dispositivo de comando da ilumina-
ção normal do local ou do caminho de evacuação onde estiverem instalados os 

blocos autónomos.
801.2.1.5.3.3.3 -RTIEBT

COMANDO
LOCAL / Q.E.

PROTEÇÃO 
Q.E.

Os dispositivos que facilitem e orientem a localização das saídas (letreiros de saída) devem, de acordo com as 
respectivas normas, possuir pictogramas característicos dessa função. 
Os letreiros de saída podem ser iluminados do exterior ou ter iluminação própria 
801.2.1.5.1.7 - RTIEBT

Distância de visualização

A distância de visualização deve ser calculada em função das dimensões do pictograma. de acordo com o disposto na norma EN1838 
 
Assim sendo, a distância máxima de visualização será calculada da seguinte forma : 
 
 
 d = s x p

d - distância de visualização

p - altura do pictograma em mm

s - fator multiplicador ( 200 para sinais iluminados internamente e 100 para iluminados externamente)

Outros aspetos regulamentares
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Os blocos autónomos a utilizar na iluminação de segurança devem dispor de um dispositivo que os coloque no estado de «repouso», localizado num ponto central, 
na proximidade do dispositivo de comando geral da alimentação da iluminação do edifício.

Sempre que o estabelecimento esteja franqueado ao público, os blocos autónomos devem ser colocados no estado de «vigilância»; no final do período de activi-
dade do estabelecimento os blocos autónomos devem ser colocados no estado de «repouso». 
801.2.1.5.3.3.1 -RTIEBT

 
As placas de sinalização devem ser colocadas o mais próximo possível das fontes luminosas existentes, a 
uma distância inferior a 2 metros em projecção horizontal, mas não coladas sobre os aparelhos.

Excetuam-se, relativamente ao referido, a sinalização colocada directamente sobre os difusores de uma ou 
de duas faces: 

a) Em vias de evacuação;
b) Em locais da 1.ª categoria de risco das utilizações-tipo III a XI, desde que a colagem dos pictogramas 
sobre os equipamentos não prejudique os níveis de iluminação mínimos a garantir nem as dimensões 
mínimas legais das placas face às distâncias de visibilidade. 
Artigo 112.º RGSCIE

ENTRADA DE TELECOMANDO 
(POLARIZADA) 
intervalo de tensão (+/-)  3 - 18 VDC

Simbologia de acordo com ISO 7010

Cores de acordo com ISO 3864

Uniformidade e luminância EN 1838

A relação entre a luminância máxima e mínima na cor branca não pode ser superior 
a 10:1
A relação entre a luminância entre a cor Verde e a cor Branca não pode ser inferior a 
5:1 nem superior a 15:1

Referências normativas

Utilização de pictogramas e placas de sinalização

Telecomando
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Manutenção

Regras

A manutenção é obrigatória e muito importante para garantir o bom funcionamento da iluminação de segurança. Nas RTIEBT, parte 8 
na secção 801.2.1.5.3.5, são estabelecidas regras para os dois tipos de manutenção nas instalações com blocos autónomos:

1 - Uma verificação do estado de funcionamento da iluminação de segurança todos os dias em que o estabelecimento esteja franquea-
do ao público. Esta verificação consiste em verificar se a lâmpada de testemunho ou a própria lâmpada (consoante o bloco) está acesa.

2 - Ensaios e verificações periódicas

Verificação semanal, ensaia a passagem do bloco para o estado de funcionamento. Este ensaio deve limitar-se ao tempo necessário de 
controlo visual. Neste ensaio também se deve verificar a eficácia do telecomando.

Verificação trimestral tem como objetivo testar a autonomia da bateria do bloco. No final do tempo de autonomia anunciado no bloco 
deve ser verificado se este mantém o fluxo luminoso previsto.

Todos estes ensaios devem ser anotados em registos próprios.
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14

Luminária de iluminação de emergência para montagem saliente ou encastrada, com IP42/IP65, 

IK07 classe II de isolamento, constituída por corpo e difusor em policarbonato auto-extinguível e 

resistente ao “Glow-Wire Test” a 850ºc.  

Difusor em policarbonato transparente de arestas cortadas com forte resistência a impactos 

mecânicos. Equipada com LED ‘s /Lâmpada FL 6W permanente/não permanente suportada por 

bateria Ni-cd de forma a garantir 1H30/3H00 de autonomia com 100%  do fluxo anunciado no fim 

do seu período de autonomia. A luminária dispõe ainda da função de telecomando e auto-teste 

integrado de acordo com na norma EN50172 por forma a facilitar a sua manutenção.

CREATECH | ECO

AT TC

LED FL

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis
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Código Índice de           

Proteção

Fonte de luz Funcionamento Fluxo Preço Tabela  

P.V.P.

1H30 3H00 (IP) normal emergência 1H30 3H00

A12111 A12211

IP42

LED - 7 Mantido 200 lm 120 lm  47.39 €  51.34 € 

A31111 A31211 FL 6 W Não Mantido 320 lm 90 lm  48.27 €  53.15 € 

A32111 A32211 FL 6 W Mantido 320 lm 90 lm  50.62 €  59.53 € 

A12112 A12212

IP65

LED - 7 Mantido 200 lm 120 lm  50.86 €  56.00 € 

A31112 A31212 FL 6 W Não Mantido 320 lm 90 lm  49.29 €  60.71 € 

A32112 A32212 FL 6 W Mantido 320 lm 90 lm  57.26 €  67.88 € 

Acessórios Preço Tabela

P.V.P.

AA0001 Grelha  25,20 € 

AA0002 Kit encastrar sem aro  5,60 € 

AA0003 Painel Dupla-Face  13,16 € 

AA0013
Painel Dupla-Face  
Serigrafado

 15.60 € 



16
CREATECH  |  we are here

CREATECH | ECO W

Luminária de iluminação de emergência para montagem saliente ou encastrada, com IP42/IP65, 

IK07 classe II de isolamento, constituída por corpo e difusor em policarbonato auto-extinguível e 

resistente ao “Glow-Wire Test” a 850ºc.  

Difusor em policarbonato transparente de arestas cortadas com forte resistência a impactos 

mecânicos. Equipada com LED ‘s /Lâmpada FL 8W permanente/não permanente suportada por 

bateria Ni-cd/Ni-Mh de forma a garantir 1H30/3H00 de autonomia com 100%  do fluxo anunciado 

no fim do seu período de autonomia. A luminária dispõe ainda da função de telecomando e auto-

teste integrado de acordo com na norma EN50172 por forma a facilitar a sua manutenção.

AT TC

LED FL

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis
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Código Índice de 

proteção

Fonte de luz Funcionamento Fluxo Preço Tabela 

P.V.P.

1H30 3H00 (IP) normal emergência 1H30 3H00

B12111 B12211

IP42

LED Mantido 200 lm 120 lm  54.09 €  61.96 € 

B14111 B14211 LED Mantido HF 200 lm 320 lm  55.86 €  76.06 € 

B13011 LED Slave 200 lm  49.20 € 

B21111 B21211 FL 8 W Não Mantido 320 lm 90 lm  57.10 €  64.00 € 

B22111 B22211 FL 8 W Mantido 320 lm 90 lm  65.94 €  84.10 € 

B23011 FL 8 W Slave 320 lm  48.64 € 

B12112 B12212

IP65

LED Mantido 200 lm 120 lm  58.01 €  63.28 € 

B14112 B14212 LED Mantido HF 200 lm 320 lm  71.03 €  82.56 € 

B13012 LED Slave 200 lm  57.40 € 

B21112 B21212 FL 8 W Não Mantido 320 lm 90 lm  58.23 €  63.66 € 

B22112 B22212 FL 8 W Mantido 320 lm 90 lm  62.27 €  87.18 € 

B23012 FL 8 W Slave 320 lm  57.08 € 

Acessórios Preço Tabela

P.V.P.

BA0001 Grelha  30,80 € 

BA0002 Kit encastrar sem aro  5,76 € 

BA0003 Painel Dupla-Face  19,04 € 

BA0013 Painel Dupla-Face  

Serigrafado

 20,20 € 
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More versatile in its applications, this range meets the most complex 

challenges. Dedicated to very demanding spaces. Double-sided 

versions, and their high rates of protection, give this range the 

ability to answer all the technical challenges of the most complex 

installations. Its curved lines on a rectangular image profile help 

dissolve its size in space, adapting perfectly to wherever it is applied. 

The material that makes up the Polycarbonate answers all technical 

and regulatory requirements to which its use is intended.

CREATECH | FUNCIONAL

Luminária de iluminação de emergência para montagem saliente ou encastrada, de perfil ovalizado, 

com IP42/IP65, IK07 classe II de isolamento, constituída por corpo e difusor em policarbonato auto-

extinguível e resistente ao “Glow-Wire Test” a 850ºc.  

Difusor em policarbonato transparente com forte resistência a impactos mecânicos. Equipada 

com LED ‘s /Lâmpada FL 8W,  permanente/não permanente suportada por bateria Ni-cd/Ni-Mh 

dimensionada de forma a garantir 1H30/3H00 de autonomia com 100%  do fluxo anunciado no 

fim do seu período de autonomia. A luminária dispõe ainda da função de telecomando e auto-teste 

integrado de acordo com na norma EN50172 por forma a facilitar a sua manutenção.

AT TC

LED FL

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis
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Código Índice de

proteção

Fonte de luz Funcionamento Consumo Fluxo Preço Tabela 

P.V.P.

1H30 3H00 (IP) normal emergência 1H30 3H00

F12111 F12211

IP42

LED Mantido 200 lm 120 lm  64.74 €  70.14 € 

F16111 F16211 LED Mantido - Fluxo Elevado 200 lm 240 lm  66.20 €  82.04 € 

F14111 F14211 LED Mantido - Alto fluxo 200 lm 320 lm  72.30 €  89.20 € 

F13011 LED Slave 200 lm  59.04 € 

F21111 F21211 FL 8 W Não Mantido 320 lm 90 lm  65.31 €  68.80 € 

F22111 F22211 FL 8 W Mantido 320 lm 90 lm  68.80 €  78.87 € 

F26111 FL 8 W Mantido - Fluxo Elevado 320 lm 160 lm  70.75 €  -   € 

F23011 FL 8 W Slave 320 lm  58.80 € 

F12112 F12212

IP65

LED Mantido 200 lm 120 lm  68.39 €  75.99 € 

F16112 F16212 LED Mantido - Fluxo Elevado 200 lm 240 lm  69.84 €  87.89 € 

F14112 F14212 LED Mantido - Alto fluxo 200 lm 320 lm  75.94 €  95.05 € 

F13012 LED Slave 200 lm  69.76 € 

F21112 F21212 FL 8 W Não Mantido 320 lm 90 lm  68.80 €  94.79 € 

F22112 F22212 FL 8 W Mantido 320 lm 90 lm  72.30 €  124.56 € 

F26112 FL 8 W Mantido 320 lm 160 lm  78.14 €  -   € 

F23012 FL 8 W Slave 320 lm  67.20 € 

Acessórios Preço Tabela

P.V.P.

CA0001 Grelha  28,00 € 

CA0002 Kit encastrar sem aro  8,96 € 

CA0012 Painel Dupla-Face  20,10 € 

CA0003
Painel Dupla-Face 
Serigrafado

 21,40 € 
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CREATECH | ARK-T

Luminária de iluminação de emergência para montagem saliente ou encastrada, de linhas retas 

e bem definidas com IP42, IK07 classe II de isolamento, constituída por corpo e difusor em 

policarbonato auto-extinguível e resistente ao “Glow-Wire Test” a 850ºc.  

Difusor em policarbonato opalino. Equipada com LED ‘s /Lâmpada FL 8W,  permanente/não 

permanente, suportada por bateria Ni-cd/Ni-Mh dimensionada de forma a garantir 1H30/3H00 de 

autonomia com 100%  do fluxo anunciado no fim do seu período de autonomia. A luminária dispõe 

ainda da função de telecomando e auto-teste integrado de acordo com na norma EN50172 por 

forma a facilitar a sua manutenção.

AT TC

LED FL

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis
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Código Índice de proteção Fonte de luz Funcionamento Fluxo Preço Tabela

1H30 3H00 (IP) normal emergência 1H30 3H00

E12111 E12211

IP42

LED Mantido 200 lm 120 lm  72.49 €  79.74 € 

E16111 E16211 LED Mantido - Fluxo Elevado 200 lm 240 lm  76.68 €  85.40 € 

E14111 E14211 LED Mantido - Alto fluxo 200 lm 320 lm  81.37 €  91.29 € 

E13011 LED Slave 200 lm  62.44 € 

E22111 E22211 FL 8 W Mantido 320 lm 90 lm  74.53 €  99.22 € 

E26111 FL 8 W Mantido - Fluxo Elevado 320 lm 160 lm  94.65 € 

E23011 FL 8 W Slave 320 lm  59.92 € 

Acessórios Preço Tabela

P.V.P.

EA0002 Kit encastrar Parede 45,10 €

EA0012 Kit encastrar Teto 48,55 €

EA0101
Difusor ARK-T  
Serigrafado - Seta Baixo

32,00 €

EA0102
Difusor ARK-T  
Serigrafado - Seta Direita

32,00 €

EA0103
Difusor ARK-T  
Serigrafado - Seta Esquerda

32,00 €

EA0012EA0002
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Código Índice de proteção Fonte de luz Funcionamento Fluxo Preço Tabela

1H30 3H00 (IP) normal emergência 1H30 3H00

E12121 E12221

IP42

LED Mantido 200 lm 120 lm  74.94 €  79.72 € 

E16121 E16221 LED Mantido - Fluxo Elevado 200 lm 240 lm  78.06 €  87.15 € 

E14121 E14221 LED Mantido - Alto fluxo 200 lm 320 lm  83.26 €  93.60 € 

E13021 LED Slave 200 lm  69.02 € 

E22121 E22221 FL 8 W Mantido 320 lm 90 lm  74.84 €  89.90 € 

E26121 FL 8 W Mantido - Fluxo Elevado 320 lm 160 lm  85.75 €  -   € 

E23021 FL 8 W Slave 320 lm  68.32 € 

CREATECH | ARK-T

Luminária de iluminação de emergência para montagem dupla-

face teto, de linhas retas e bem definidas com IP42, IK07 classe II de 

isolamento, constituída por corpo e difusor em policarbonato auto-

extinguível e resistente ao “Glow-Wire Test” a 850ºc.  

Difusores em policarbonato opalino. Equipada com LED ‘s /Lâmpada 

FL 8W,  permanente/não permanente, suportada por bateria Ni-cd/

Ni-Mh dimensionada de forma a garantir 1H30/3H00 de autonomia 

com 100%  do fluxo anunciado no fim do seu período de autonomia. 

A luminária dispõe ainda da função de telecomando e auto-teste 

integrado de acordo com na norma EN50172 por forma a facilitar a sua 

manutenção.

dupla-face 
fixação ao teto

EA0101
Painel ARK-T  
Serigrafado - Seta Baixo

32,00 €

EA0102
Painel ARK-T  
Serigrafado - Seta Direita

32,00 €

EA0102
Painel ARK-T  
Serigrafado - Seta Esquerda

32,00 €

AT TC

LED FL

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis
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Luminária de iluminação de emergência para montagem dupla-face 

perpendicular à parede (bandeirola), de linhas retas e bem definidas 

com IP42, IK07 classe II de isolamento, constituída por corpo e difusor 

em policarbonato auto-extinguível e resistente ao “Glow-Wire Test” a 

850ºc.  

Difusores em policarbonato opalino. Equipada com LED ‘s /Lâmpada 

FL 8W,  permanente/não permanente, suportada por bateria Ni-cd/

Ni-Mh dimensionada de forma a garantir 1H30/3H00 de autonomia 

com 100%  do fluxo anunciado no fim do seu período de autonomia. 

A luminária dispõe ainda da função de telecomando e auto-teste 

integrado de acordo com na norma EN50172 por forma a facilitar a sua 

manutenção.

Código Índice de proteção Fonte de luz Funcionamento Fluxo Preço Tabela

1H30 3H00 (IP) normal emergência 1H30 3H00

E12131 E12231

IP42

LED Mantido 200 lm 120 lm  74.94 €  79.72 € 

E16131 E16231 LED Mantido - Fluxo Elevado 200 lm 240 lm  78.06 €  87.10 € 

E14131 E14231 LED Mantido - Alto fluxo 200 lm 320 lm  70.83 €  93.60 € 

E13031 LED Slave 200 lm  69.02 € 

E22131 E22231 FL 8 W Mantido 320 lm 90 lm  74.84 €  89.90 € 

E26131 FL 8 W Mantido - Fluxo Elevado 320 lm 160 lm  85.75 €  -   € 

E23031 FL 8 W Slave 320 lm  68.32 € 

CREATECH | ARK-T

dupla-face 
fixação parede

AT TC

LED FL

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis

EA0101
Painel ARK-T  
Serigrafado - Seta Baixo

32,00 €

EA0102
Painel ARK-T  
Serigrafado - Seta Direita

32,00 €

EA0102
Painel ARK-T  
Serigrafado - Seta Esquerda

32,00 €
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24

CREATECH | PREMIUM

Luminária de sinalização de segurança para montagem dupla-face /

face simples em teto ou parede (paralela).  

De linhas simples com IP42, IK04 classe II de isolamento, constituída 

por corpo e tampas exteriores em policarbonato auto-extinguível e 

resistente ao “Glow-Wire Test” a 850ºc.  

Difusor em acrílico serigrafado. Equipada com LEDs,  permanente/

não permanente, suportada por bateria Ni-cd/Ni-Mh dimensionada 

de forma a garantir 1H30/3H00 de autonomia com 100%  do fluxo 

anunciado no fim do seu período de autonomia.  

A luminária dispõe ainda da função de telecomando e auto-teste 

integrado de acordo com na norma EN50172.

Código Aplicação Cor / Acabamento Funcionamento Fluxo Preço Tabela 

PVP

1H30 3H00 normal emergência 1H30 3H00

G12121 G12221

Saliente

BRANCO Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 109,20 € 113,40 €

G13021 BRANCO Slave 60 lm 93,80 €

G12122 G12222 INOX Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 132,60 € 136,80 €

G13022 INOX Slave 60 lm 113,90 €

G12124 G12224 PRETO Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 120.70 € 124.90 €

G13024 PRETO Slave 60 lm 105.30 €

G12123 G12223 AÇO CORTEN Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 132,60 € 136,80 €

G13023 AÇO CORTEN Slave 60 lm 113,90 €

SALIENTE 
fixação ao teto/parede

AT TC

LED

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis

Branco Preto Revestimento 
INOX

Revestimento 
AÇO CORTEN

VERSÕES FOTOLUMINESCENTES   -    SOB CONSULTA
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Luminária de sinalização de segurança para montagem em teto 

encastrada, sem aro de remate com dupla-face.  

De linhas simples com IP42, IK04 classe II de isolamento, constituída 

por corpo e tampas exteriores em policarbonato auto-extinguível e 

resistente ao “Glow-Wire Test” a 850ºc.  

Difusor em acrílico serigrafado. Equipada com LEDs,  permanente/

não permanente, suportada por bateria Ni-cd/Ni-Mh dimensionada 

de forma a garantir 1H30/3H00 de autonomia com 100%  do fluxo 

anunciado no fim do seu período de autonomia.  

A luminária dispõe ainda da função de auto-teste  integrado de acordo 

com na norma EN50172.

CREATECH | PREMIUM

Encastrada 
sem aro de remate

Código Aplicação Cor / Acabamento Funcionamento Fluxo Preço Tabela

PVP

1H30 3H00 normal emergência 1H30 3H00

G12151 G12251

Encastrada   
sem aro de 

remate

BRANCO Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 108,10 € 113,30 €

G13051 BRANCO Slave 60 lm 94,70 €

G12152 G12252 INOX Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 133,50 € 137,70 €

G13052 INOX Slave 60 lm 114,80 €

G12154 G12254 PRETO Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 121,60 € 125,80 €

G13054 PRETO Slave 60 lm 106,20 €

G12153 G12253 AÇO CORTEN Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 133,50 € 137,70 €

G13053 AÇO CORTEN Slave 60 lm 114,80 €

GA0001 Caixa de Encatrar em betão

AT TC

LED

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis

Branco Preto Revestimento 
INOX

Revestimento 
AÇO CORTEN

VERSÕES FOTOLUMINESCENTES   -    SOB CONSULTA
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CREATECH | PREMIUM

Luminária de sinalização de segurança para montagem em teto 

encastrada, com aro de remate e dupla-face.  

De linhas simples com IP42, IK04 classe II de isolamento, constituída 

por corpo e tampas exteriores em policarbonato auto-extinguível e 

resistente ao “Glow-Wire Test” a 850ºc.  

Difusor em acrílico serigrafado. Equipada com LEDs,  permanente/

não permanente, suportada por bateria Ni-cd/Ni-Mh dimensionada 

de forma a garantir 1H30/3H00 de autonomia com 100%  do fluxo 

anunciado no fim do seu período de autonomia.  

A luminária dispõe ainda da função de telecomando e auto-teste 

integrado de acordo com na norma EN50172.

Encastrada 
com aro de remate

Código Aplicação Cor / Acabamento Funcionamento Fluxo Preço Tabela

PVP

1H30 3H00 normal emergência 1H30 3H00

G12111 G12211

Encastrada 
com aro de 

remate

BRANCO Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 114,80 € 119,00 €

G13011 BRANCO Slave 60 lm 98,00 €

G12112 G12212 INOX Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 139,40 € 143,60 €

G13012 INOX Slave 60 lm 119,00 €

G12114 G12214 PRETO Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 126,30 € 130,50 €

G13014 PRETO Slave 60 lm 109,50 €

G12113 G12213 AÇO CORTEN Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 132,6 € 132,6 €

G13013 AÇO CORTEN Slave 60 lm 119,00 €

AT TC

LED

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis

Branco Preto Revestimento 
INOX

Revestimento 
AÇO CORTEN

VERSÕES FOTOLUMINESCENTES   -    SOB CONSULTA
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CREATECH | PREMIUM

Luminária de sinalização de segurança para montagem em teto, com 

suspensão. 

De linhas simples com IP42, IK04 classe II de isolamento, constituída 

por corpo e tampas exteriores em policarbonato auto-extinguível e 

resistente ao “Glow-Wire Test” a 850ºc.  

Difusor em acrílico serigrafado. Equipada com LEDs,  permanente/

não permanente, suportada por bateria Ni-cd/Ni-Mh dimensionada 

de forma a garantir 1H30/3H00 de autonomia com 100%  do fluxo 

anunciado no fim do seu período de autonomia.  

A luminária dispõe ainda da função de telecomando e auto-teste 

integrado de acordo com na norma EN50172.

SUSPENSÃO 
fixação ao teto

Código Aplicação Cor / Acabamento Funcionamento Fluxo Preço Tabela

PVP

1H30 3H00 normal emergência 1H30 3H00

G12141 G12241

Suspensa

BRANCO Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 112,30 € 115,50 €

G13041 BRANCO Slave 60 lm 95,50 €

G12142 G12242 INOX Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 136,90 € 141,10 €

G13042 INOX Slave 60 lm 116,50 €

G12144 G12244 PRETO Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 123,80 € 127,00 €

G13044 PRETO Slave 60 lm 107,50 €

G12143 G12243 AÇO CORTEN Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 136,90 € 141.10 €

G13043 AÇO CORTEN Slave 60 lm 116,50 €

GA0001 Caixa de Encatrar em betão

AT TC

LED

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis

Branco Preto Revestimento 
INOX

Revestimento 
AÇO CORTEN

VERSÕES FOTOLUMINESCENTES   -    SOB CONSULTA





CREATECH  |  LUMINÁRIAS TÉCNICAS
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Luminária de sinalização de segurança para montagem suspensa/ 

parede, face simples/ dupla-face. 

De linhas simples com IP42, IK04 classe I de isolamento, constituída 

por corpo em alumínio lacado.  

Difusor em acrílico. Equipada com LEDs,  para funcionamento 

permanente/não permanente, suportada por bateria Ni-cd/Ni-Mh 

dimensionada de forma a garantir 1H30/3H00 de autonomia com 

100%  do fluxo anunciado no fim do seu período de autonomia.  

A luminária dispõe ainda da função de telecomando.

CREATECH | WIDEWAY

Código Aplicação Fonte de luz Funcionamento Fluxo Preço Tabela

PVP

1H30 3H00 normal emergência 1H30 3H00

W12111 W12211
Suspensa

LED Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 285,00 € 350,00 €

W13011 LED Slave 60 lm 189,00 €

W12121 W12221
Parede

LED Mantido / Não Mantido 60 lm 60 lm 285,00 € 350,00 €

W13021 LED Slave 60 lm 189,00 €

TC

LED

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis
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Luminária de iluminação de emergência para montagem em teto/

parede / esteira, com IP65, IK07 classe I de isolamento, constituída por 

caixa difusor em policarbonato e interior em chapa metálica .  

Equipada com lâmpada LED,  e kit de emergência, permanente/

não permanente, suportado por bateria Ni-cd/Ni-Mh dimensionada 

de forma a garantir 1H30/3H00 de autonomia com 100%  do fluxo 

anunciado no fim do seu período de autonomia.  

A luminária dispõe ainda da função de telecomando.

CREATECH | LINEA

Código Medida Fonte de luz Funcionamento fluxo Preço Tabela

PVP

1H30 3H00 normal emergência 1H30 3H00

L12111 L12211 1.5mt Lampada LED * Mantido / Não Mantido 1940 lm 300 lm 121,35 € 148,05 €

L13011 Lampada LED* Slave 1940 lm* 118,46 €

L12121 L12221 1.2mt Lampada LED* Mantido / Não Mantido 1746 lm 300 lm 112,30 € 137,01 €

L13021 Lampada LED* Slave 1746 lm* 94,77 €

L12131 L12231 90 cm Lampada LED* Mantido / Não Mantido 873 lm 300 lm 98,20 € 119,80 €

L13031 Lampada LED* Slave 873 lm* 70,20 €

*  lâmpada LED tubular T8 - 230V com 4000ºK

TC

LED

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis
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Projetor orientável para iluminação de emergência para montagem em 

parede. 

De linhas simples com IP42, IK04 classe I de isolamento, constituída 

por corpo em alumínio lacado.  

Equipado com 2 projetores LED, totalmente orientáveis para 

funcionamento não permanente, suportados por uma bateria Ni-Mh 

dimensionada de forma a garantir 1H30/3H00 de autonomia com 

100%  do fluxo anunciado no fim do seu período de autonomia.  

A luminária dispõe ainda da função de telecomando.

CREATECH | BEAM

Código Aplicação Fonte de luz Funcionamento Fluxo Preço Tabela

PVP

1H30 3H00 normal emergência 1H30 3H00

P12112 P12212
Parede

LED Não Mantido - 1000 lm 190,60 € 267,30 €

P13012 LED Slave 1000 lm 187,40 €

P12122 P12222
Parede

LED Não Mantido - 2000 lm 240,55 € 288,60 €

P13022 LED Slave 2000 lm 212,60 €

TC

LED

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis
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Kit para lâmpadas ou equipamentos LED para conversão em 

emergência composto por conversor, led de sinalização e bate-

ria Ni-cd/Ni-Mh dimensionada para assegurar a autonomia de 

1H30/3H00.

Funcionando como complemento, este dispositivo permite o 

modo permanente/não permanente. 

Involucro em policarbonato que lhe confere a classe II de isola-

mento, e IP20 .

CREATECH | KIT

Código Fonte de luz Funcionamento Tensão mín. Corrente Preço Tabela

1H30 3H00 1H30 3H00

K12131 K12231

LED

Mantido / Não Mantido < 90Vdc 10 - 100 mA 53,06 € 60,30 €

K14131 K14231 Mantido / Não Mantido < 200V dc 10 - 100 mA 75,39 € 94,95 €

K13011 Slave N/A N/A 50.44 €

AT TC

LED

1H30 3H00

230V AC/DC

110V AC/DC

50 / 
60HZ

EN 60598-1 
EN 60598-2-22,

Classe Isolamento

Tensão Alimentação

Fontes de luz

Modo de teste / comando

Autonomias

Normas aplicáveis
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KL1501 KL1503 LEDtube T8 - 1,5 mt-21w G13 6500ºK * 1940 lm 87,43 € 96,00 €

KL1201 KL1203 LEDtube T8 - 1,2 mt-18w G13 6500ºK * 1746 lm 77,71 € 86,29 €

KL0601 KL0603 LEDtube T8 - 60 cm-9w G13 6500ºK * 873  lm 67,14 € 75,71 €

KL3001 KL3003 Led Spot - 5,3W GU10 4000ºK * 420 lm 61,43 € 70,00 €

KL4001 KL4003 PAR 30 10W E27 4000ºK * 900 lm 81,11 € 89,69 €

KL2001 KL2003 Led spot - 6W - 12V MR16 3000ºK * 440 lm 61,43 € 70,00 €

KL5001 KL5003 AR111 - 12W - 12V G53 3000ºK * 924 lm 84,29 € 92,86 €

* Outras lâmpadas ou  temperaturas de cor, sob consulta.

Referência Lâmpada Casquilho Cor (ºk) Fluxo (Normal) Preço Tabela PVP

CREATECH | KITs + Lâmpada

KLA101 KLA103 Aplique - diam 24 - 20W N/A 6500ºK * 1300 lm 138,00 € 146,57 €

KL6001 KL6003 E27 Standard LED 10W E27 4000ºK * 935 lm 62,86 € 71,43 €

85-230v

85-230v

85-230v

85-230v

85-230v

1H30 3H00 1H30 3H00
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230 V ac

 para lâmpadas LED ligadas diretamente a 230Vac

Driver

 para lâmpadas ou soluções LED fornecidas / equipadas com driver de alimentação

Lampadas testadas e aprovadas * Kit Tipo Ligação Potência 

Philips - CorePro Led Tube - 25w K14131 / K14231 Tubular LED 230Vac 25W

Roblan - ECOTUBO 1500 -1940lm K12131 / K12231 Tubular LED 230Vac 24W

Philips - Master LEDspot MV 5,3 K12131 / K12231 GU10 230Vac 5,3 W

Beneito Faure - AR111 - 12 V K12131 / K12231 G53 Driver 12 W

*as lâmpadas apresentadas no quadro acima foram testadas e validadas, entre inúmeras outras, com os equipamentos e formas de ligação referidos.  
As lâmpadas indicadas não são exclusivas para o bom  funcionamento do kit de emergência. Informa-se ainda assim, que outras lâmpadas que não as referidas ou as por nós comercial-
izadas poderão ou não funcionar dependendo das suas características individuais, pelo que deverão ser sempre submetidas para análise técnica à CREATECH.



CREATECH  |  CENTRAIS BATERIAS
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CREATECH | Central Baterias

AC/AC

AC/DC COM POSSIBILIDADE DE MONITORIZAÇÃO

3 a 200 kVA
• 1  Saída 230 V AC 
• Desenhada e fabricada em conformidade com a norma EN 50171 
• Estrutura metálica em conformidade com a norma EN 60598-1 
• Necessita de quadro de distribuição  a jusante.

COMO  OPÇÃO DISPONÍVEL 
 
• transformador de isolamento.
• controlador permanente de isolamento.

350 VA a 18 kVA
• Solução AC/DC. 
• Saídas individualizadas e protegidas por circuito. (4 a 72 saídas)

• Circuitos protegidos por fusível 6,3A. 
• Possibilildade de Sub-Estações. 
• Opção de visualização remota - Web Module. 
• Possibilildade de Monitorização e Controlo. 
• Desenhada e fabricada em conformidade com a norma EN 50171.
• Estrutura metálica em conformidade com a norma EN 60598-1.

Apoio ao dimensionamento, cotações e especificações técnicas
contate-nos ...
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| Esquema de ligação Luminárias - SLAVE

Soluções / Consumos 230 V AC/DC

Slave LED - 7 LEDs 
Gama PREMIUM

2. 8 W

Slave LED - 9 LEDs 
Restantes Gamas

3. 4 W

Slave Fluorescente  - 8 W 
Restantes Gamas

10. 4 W

Kit Slave 
Armaduras Convencionais Considerar consumo da armadura para efeitos de cáluculo

| Dimensionamento / Consumos

• Para o correcto dimensionamento da fonte central deverá considerar a soma das potências 
individuais das luminárias, respeitando os limites por circuito em função quer das proteções 
quer das regras de instalação.
 
• A tabela abaixo apresenta os consumos por luminária quando alimentadas por 230V AC/DC.

C  M   SS   WW
C -  Central de Baterias 
M -  A-Socomec / B-GFS 
SS -  Numero de Saídas
WW -  Potência 

Codificação
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CREATECH  |  PICTOGRAMAS
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Pictogramas / Gamas ECO ECO W FUNCIONAL ARK-T PREMIUM PREMIUM WIDEWAY

96 x 227 120 x 302 157 x 327 141 x 324 116.3 x 265.65 116.3 x 265.65 400 x 600

PICT-A001 

Fornecido
PICT-B001 

Fornecido
PICT-F001 

Fornecido
PICT-E001 

Fornecido
PICT-G001 

Fornecido sob especificação

PICT-G001-F 

Fornecido sob especificação

PICT-W001 

Fornecido sob especificação

PICT-A002 

Fornecido
PICT-B002 

Fornecido
PICT-F002 

Fornecido
PICT-E002 

Fornecido
PICT-G002 

Fornecido sob especificação

PICT-G002-F 

Fornecido sob especificação

PICT-W002 

Fornecido sob especificação

PICT-A003 

Fornecido
PICT-B003 

Fornecido
PICT-F003 

Fornecido
PICT-E003 

Fornecido
PICT-G003 

Fornecido sob especificação

PICT-G003-F 

Fornecido sob especificação

PICT-W003 

Fornecido sob especificação

PICT-A004 PICT-B004 PICT-F004 PICT-E004 PICT-G004 

Fornecido sob especificação

PICT-G004-F 

Fornecido sob especificação

PICT-W004 

Fornecido sob especificação

Não  

Disponível

Não  

Disponível

Não  

Disponível

PICT-E005 PICT-G005 

Fornecido sob especificação

PICT-G005-F 

Fornecido sob especificação

Não  

Disponível

Não  

Disponível

Não  

Disponível

Não  

Disponível

PICT-E006 PICT-G006 

Fornecido sob especificação

PICT-G006-F 

Fornecido sob especificação

Não  

Disponível

Não  

Disponível

Não  

Disponível

Não  

Disponível

PICT-E007 PICT-G007 

Fornecido sob especificação

PICT-G007-F 

Fornecido sob especificação

Não  

Disponível

Não  

Disponível

Não  

Disponível

Não  

Disponível

PICT-E008 PICT-G008 

Fornecido sob especificação

PICT-G008-F 

Fornecido sob especificação

Não  

Disponível

PICT-A010 PICT-B010 PICT-F010 PICT-E010 PICT-G010 

Fornecido sob especificação

PICT-G010-F 

Fornecido sob especificação

Não  

Disponível

PICT-A011 PICT-B011 PICT-F011 PICT-E011 PICT-G011 

Fornecido sob especificação

PICT-G011-F 

Fornecido sob especificação

Não  

Disponível

PICT-A012 PICT-B012 PICT-F012 PICT-E012 PICT-G012 

Fornecido sob especificação

PICT-G012-F 

Fornecido sob especificação

Não  

Disponível

PICT-A013 PICT-B013 PICT-F013 PICT-E013 PICT-G013 

Fornecido sob especificação

PICT-G013-F 

Fornecido sob especificação

Não  

Disponível

CREATECH

Fotoluminescente
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CONDIÇÕES
GERAIS
DE VENDA

ÂMBITO DE FORNECIMENTO 

1- As encomendas dos clientes serão consi-

deradas válidas quando bem especificadas 

pelo nosso código ou referência do produto.

2- O fornecimento é condicionado pela 

aceitação da encomenda por parte da CRE-

ATECH, S.A.

3- Quaisquer alterações ou aditamentos 

a encomendas terão de ser efetuados por 

escrito e validados pelo mesmo meio pela 

CREATECH, S.A.

PREÇOS 

1- Os preços e demais indicações apresen-

tadas nas tabelas, catálogos ou folhetos da 

CREATECH, S.A. têm carácter informativo, 

podendo ser alterados sem aviso prévio. 

Nestes casos prevalecem os preços em vigor 

na data de fornecimento.

2 - Os preços apresentados em propostas 

comerciais ou orçamentos têm uma validade 

de 30 dias se nada for referido em contrário 

nas mesmas.

3 - Os preços apresentados são referentes 

ao material disponível nas instalações da 

CREATECH, S.A..

4 - No caso de ocorrerem prolongamentos 

do prazo de entrega por culpa do cliente a 

CREATECH, S.A. pode proceder ao reajusta-

mento de preços.

ENCOMENDAS

As encomendas deverão ser efetuadas por 

escrito (e-mail, ou carta) não se responsabili-

zando a CREATECH, S.A. por qualquer erro 

ou falha cometida em encomendas realiza-

das telefonicamente.

PRAZO DE ENTREGA

Prazo de entrega

1 - O prazo de entrega deverá ser sempre 

definido na confirmação da encomenda.

2 - A CREATECH, S.A. reserva-se no direito 

de efetuar entregas parciais.

3 - O prazo de entrega considera-se prorro-

gado por causas justificadas de força maior: 

dificuldades na aquisição, transporte e 

receção de materiais e/ou matérias-primas; 

avarias de máquinas; acidentes; ou por 

motivos alheios à vontade ou previsão da 

CREATECH, S.A.

4 - Considera-se cumprido o fornecimento 

desde que seja comunicado ao cliente que as 

mercadorias estão prontas a ser expedidas.

5 - Os atrasos nas entregas não poderão 

ser invocados, por parte do cliente, para 

reclamação de indemnização por prejuízos 

diretos ou indiretos.
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TRANSPORTE

1 – O transporte e entrega das mercadorias 

em Portugal Continental é da responsabili-

dade da CREATECH, S.A. para encomendas 

superiores a 100 euros.  

2 - O transporte das mercadorias é por conta 

e risco do cliente sempre que o mesmo pro-

ceda ao seu levantamento nas instalações da 

CREATECH, S.A. 

3 – Caso o transporte seja por conta da CRE-

ATECH, S.A., e sempre que existam danos 

visíveis no exterior dos volumes, o cliente 

deverá anotar na lista de entrega quais os 

danos, e caso existam anomalias no produto 

devem reclamá-las no próprio dia da receção 

da mercadoria.

DEVOLUÇÕES

Só se aceitam devoluções de artigos quando 

se provar que o engano na remessa dos 

produtos é da CREATECH S.A., e caso tal 

aconteça, só se aceitam devoluções no prazo 

máximo de 2 meses a contar da data do 

respetivo fornecimento. No caso de peças 

com defeito, as mesmas deverão ser acom-

panhadas da respetiva nota de devolução. 

Deverá nesse caso mencionar o número da 

fatura ou venda a dinheiro. A devolução só 

será aceite se a CREATECH, S.A. autorizar 

previamente por escrito.

PAGAMENTO

1 - Os pagamentos deverão ser efetuados 

de acordo com as condições constantes na 

fatura, por cheque, numerário ou transfe-

rência bancária.

2 – O não cumprimento das condições de pa-

gamento previamente acordadas, reserva o 

direito da CREATECH, S.A. debitar juros de 

mora de acordo com a legislação em vigor.

3 - Os pagamentos não poderão ser retarda-

dos seja por que motivo for, mesmo em caso 

de litígio.

4 - No caso de falta de pagamento, a CREA-

TECH, S.A. reserva-se no direito de proceder 

à suspensão de fornecimento e/ou reso-

lução/revogação de contratos ou acordos 

celebrados com o cliente.

RESERVA DE PROPRIEDADE

O material será propriedade da CREATECH, 

S.A. até ao integral pagamento do valor 

faturado, não podendo aquele ser dado como 

garantia ou penhorado por terceiros.

GARANTIA

A CREATECH, S.A. oferece uma garantia 

voluntária de 24 meses contra defeitos de 

fabrico a partir da data da aquisição. Nestas 

condições é garantida a reparação do pro-

duto e a eventual substituição integral ou 

dos componentes defeituosos sem qualquer 

encargo para o cliente, desde que estejam 

reunidas todas as condições seguintes:

1 - O produto não tenha sido indevidamente 

utilizado ou manuseado.

2 - Não tenha sido tentada e/ou efetuada 

qualquer reparação por pessoal externo à 

CREATECH, S.A..

3 - O produto para reparar seja entregue nas 

instalações da CREATECH, S.A.

REPARAÇÕES

1 – Não se efetuarão reparações do produto 

se não se tratar de defeito do mesmo, exceto 

se previamente acordado com a CREATECH, 

S.A. sendo que nesse caso poderão existir 

custos adicionais.

2 - Na falta de pagamento do valor de 

reparação, a CREATECH, S.A. reserva-se 

no direito de reter os equipamentos até 

pagamento integral do valor devido pela 

reparação.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - Todas as condições das propostas/orça-

mentos estão sujeitas a confirmação pela 

CREATECH, S.A. aquando da validação da 

encomenda.

2 - O cliente é responsável pelo destino final 

de todos os resíduos e embalagens que com-

põem a encomenda.

3 – A CREATECH, S.A. não pode ser respon-

sabilizada por quaisquer perdas cessantes 

decorrentes de problemas técnicos de 

produto.

LITÍGIO 

Todas as situações de litígio entre a CREA-

TECH, S.A. e os seus clientes, serão resol-

vidos pelo foro da Comarca do Porto, com 

expressa renúncia a qualquer outro.

CREATECH, S.A

______________



+ 351 227 136 076
geral@createch.pt

Rua Joaquim Agostinho, nº79
Zona Industrial dos Terços
4410-276 Canelas — V. N. Gaia 
Portugal 

WWW.CREATECH.PT


